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RESUMO 

A publicidade consiste num gênero discursivo em que suas principais peculiaridades são
a de trazer ao público informações sobre os produtos ou serviços, de forma sedutora e
persuasiva,  em que existem regras  de combinação de signos,  tendo a possibilidade,
assim como em qualquer  outro  universo  de discurso,  de  manter  um intertexto  com
outros discursos da sociedade, segundo Trindade (2012). Dentro desta perspectiva, esta
pesquisa tem como objetivo analisar as representações de Carmen Miranda (1909-1955)
na  comunicação  publicitária,  a  partir  de  três  anúncios  audiovisuais  que  remetem  à
imagem  da  artista,  depois  da  data  de  seu  falecimento:  Havainas  (anos  de  1970),
Brastemp  Inverse  (2009)  e  Kaiser  Radler  (2014).  A pesquisa  é  classificada  como
descritiva com estudo de caso.  O tratamento dos dados se deu de forma analítica e
interpretativa. A análise utiliza como embasamento teórico os autores voltados para a
área de publicidade e propaganda: Elin e Lapides (2006) e Sant’Anna; Rocha Júnior e
Garcia (2009). Os anúncios são analisados por meio das perspectivas de classificação
dos  comerciais  televisivos,  dos  componentes  básicos  de  um  anúncio  publicitário
audiovisual e dos fatores de sucesso. Os resultados apontam para a forte presença de
signos de brasilidade do contexto em que Carmen Miranda fazia sucesso no exterior
como uma celebridade do cinema mundial: a representação da imagem da baiana, da
cidade do Rio de Janeiro, dos batuques e das canções alegres e populares. Tudo isto foi
relacionado com as características dos produtos anunciados nos respectivos comerciais
televisivos.
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